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   دھمجلسۀ

ِخوشتر آن باشد که سر دلبران      دیگرانث ته آید در حدیگف                  ِ

  ماست آنِ حالِ  خود حقیقت نقدان              تاسبشنوید ای دوستان این د

   به بعد1358دفتر چھارم، بیت 

ن بر گلستان و ریاحین و ُج کُّرََفر تَ سر بر آو: یارانش گفتندب بود،ر بر زانو، مراقَ گلستان، سِۀ صوفی که در میانّقص"

 است که در عرفان (Meditation)یشن ِمدیت با  مترادفای ، مراقبه کلمهکرد میمراقبه : مراقب بود( ":...ٰىتعال  هللا رحمةمرغان و آثار 

  .)گویند می" مراقبه"اسالمی به آن 

  .است "شناسی زیبایی"موضوع و تم اصلی این داستان، 

 رفت و به روش صوفیان، سرش را بر روی زانویش ای برای گشودن دل و قلبش به یک گلستان داستان از این قرار است که صوفی

 و خیلی عمیق در خودش فرو رفته بود، فردی فضول آمد و از کرد می در حالی که داشت مراقبه . مراقبه شدِمشغولگذاشت و 

. غم و اندوه دارداش سر رفته و یا حالت  د که او به خواب رفته و یا حوصله گذاشته بود ــ فکر کر ــ که سرش را بر زانو صوفیظاھر

  :به ھمین خاطر از این حالت صوفی ملول شد و به او گفت

ِکه چه خسبی آخ ِر اندر رز نُ َ این درختان بین و آثار خضر  ر                 َگَ ُ   )سبزی: رَضُخ(، )درخت انگور، در اینجا منظور سرسبزی است: رز(ِ

   رو،آر  رحمتِین آثار اِ  سوی          رواُنظُست ا  حق بشنو که گفتهِامر

برخیز و به این آثار رحمت خداوند نگاه کن و ! سرت را بلند کن و به این درختان سرسبز نگاه کن! ای؟ چرا خوابیده! ای صوفی: گفت

! ای؟ چرا در خودت فرو رفته. ا را ببینھ برخیز و این). از آیات قرآن دارداشاره به یکی  ("رواُنظُا"سخن حق را بشنو که گفته است 

  چرا اینقدر ملول و ناراحت ھستی؟

  ِ برون، آثار آثار است و بسذآن   س         َوَوالھُبگفت آثارش دل است ای 

   روانِ عکسش چو در آب،ر برونَب                    ِھا در عین جان  ھا و سبزه باغ

آن باغ و ! سَوالھوُ حقیقت، دل است ای بِآثار :گفت) کند میدر حقیقت، مولوی که دارد حرفش را از زبان صوفی بیان (صوفی 

ھای باغ و سبزۀ  ھا و جذابیت  است، انعکاس و بازتاب آن زیباییسبزۀ حقیقی در درون جان و دل انسان است، و آنچه که در بیرون
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ِ کرده، این انعکاس تصویری که در آب انعکاس پیدا گوید می. کند میبیرونی است، درست مثل آن تصویری که در آب انعکاس پیدا 

  . دل انسان استِھا، در درون ِی است و حقیقت آن درختان و سبزهبیرون

  .داستان در اینجا به ھمین سادگی تمام است

موجی که در . مل کنید که در مورد آنھا تأکنیم میاشاره ابتدا به چندین مثال . مل است، بسیار زیبا و قابل تأموضوع این داستان

شاید تعجب کنید، ولی . ًدر بیرون وجود دارد؟ مسلما خیراین موج ًواقعا  آیا.  را در نظر بگیریدشود میزش باد ایجاد گندمزار بر اثر و

موج . کنیم می، حالتی است که من و توی انسان آن را درک گوییم می چیزی که ما به آن موج .ًاین موج عمال در بیرون وجود ندارد

ای بیندازید، موجی که روی آب ایجاد  داخل برکه راسنگی وقتی و یا . ھای گندم وجود دارد ۀ شاخه دانه دانِوجود ندارد، فقط حرکت

دانیم و آن را به مفھوم موج  آن چیزی که ما آن را موج می. تھا و ذرات آب اس ت، فقط باال و پایین رفتن مولکول، موج نیسشود می

  .کنیم می، چیزی است که ما درک کنیم میمطرح 

ھستید که ھیچ انسان و در نظر بگیرید که در یک جنگل دور افتاده و خیلی پرت . کنیم مییگری را ھمراه با یک سوال مطرح مثال د

آیا وقتی این درخت . افتد  و میشود میوزد و درخت بزرگی شکسته  ِجنگل پرت، باد میدر این . ای در آنجا وجود ندارد موجود زنده

پیش از . خیزد ًمسلما صدایی بر می!  سوالی است؟ممکن است پاسخ دھید که این چه! ا خیر؟افتد، صدایی برخاسته است ی می

؟ تعریف صدا از نظر علم فیزیک این است که گوییم میما به چه چیزی صدا ! ًپاسخ دادن به این سوال، ببینید اصال صدا یعنی چه؟

ھای ھوا به ھم برخورد  یعنی مولکول. کند میمن مفھوم پیدا کنند، صدا در حقیقت در درون گوش  ی با ھم برخورد میِوقتی دو ش

 و به مغز برود و آنجا آیدبه حرکت در آن آبی که در درون گوش من ھست  که پردۀ گوش من و شوند میً و نھایتا باعث کنند می

بنابراین صدا در . مگویی میصدا  کنم میآن چیزی که من احساس به  شود، آنجاست که (Procces)و پردازش تفسیر و معنا 

 ندارد و فقط حرکت و ًآن صدا اصال معناِاگر من شنونده نباشم . کنم میِحقیقت به معنای آن احساسی است که من انسان درک 

  .ھاست جنبش مولکول

 پاسخ متوانی مین! ای نیست، آیا در آنجا صدا وجود دارد؟ افتد و ھیچ شنونده وقتی آن درخت می.  به سراغ جنگلمگردیبرحاال 

خواھیم   کلی این را میبه طور. کند میوقتی من آنجا باشم، آن موقع است که صدا معنی پیدا . دھیم، چون ما آنجا نیستیم

یم که به آن امور بیرونی معنا این ما ھستًعمال و ! ًعمال در بیرون نیستدر بیرون ھست، پنداریم  می از اموری کهخیلی بگوییم که 

ج و نقطه و َعوَھای کج و م سری خط این کلمات چیزی جز یک.بینیم می  سادۀ آن ھمین کلماتی است کهمثال خیلی. بخشیم می

ینکه این من ھستم که  معنی دارند یا ا، آیا آن کلماتخوانم میرا  و آنھا افتد میم به کلمات اما ھنگامی که من نگاھ. رنگ نیستند

از این زاویه، حرف عرفا و مولوی این است که . دھم میه دارم به آنھا معنی ً؟ مسلما این من ھستم کدھم میھا معنی دارم به آن

. و معنا نداردفقط فیزیک است . طرف است ِودی خود معنا ندارد و یک چیز بیِاگر من انسان نباشم، دنیا و جھان ھستی، به خ

ِامور بیرونی به خودی . ِا، من انسان ھستم منشأ معن.مل استاین موضوع خیلی قابل تأ. دھد میا معنا را به دنییعنی انسان، 

. یم که ھست یا نیست بگویتوانیم میً اصال معنا ندارد و نای نباشد، مشاھده شونده ھده کنندهمشاتا . خود معنایی ندارند

  ا این درک ت.، حس شودشود می یا دیده شود میباشد تا آن چیزی که شنیده ای باید  ای یا درک کننده ای، شنونده مشاھده کننده

این موضوع، خیلی خیلی . ً حس شود، دیده شود و یا شنیده شود و اصال معنا نداردتواند میکننده نباشد، آن چیزی که ھست ن

  .عمیق است

 که جواب صوفی این گوید می، این را دھد می و جوابی که کرد می سر بر زانو مراقبه ،مولوی با طرح داستان صوفی که در باغ

ِ منشأ زیبایی، انسان و دل انسان است، آن جوھر و ذات انسانیت انسان استاصل وکه است  ِ گفت آثارش دل است  "گوید می. ِ

پندارد که  پردازد و می اش بریده است، به امور بیرونی می سی که از ریشه و از آن جوھر ذاتیس یعنی کَوالھوُب". سَوالھوُای ب

ھا در   سبزهھا و باغ ". در بیرون جستجو کندخواھد می زیبایی را ور بیرونی است وضایت و سعادت در امزیبایی، معنا، حقیقت و ر

آن را درک انسان  اگرمنشأ زیبایی درون انسان است و . حقیقت و عشق در درون ھستند یعنی منشأ زیبایی، معنا و" ِعین جان

ً اگر من واقعا درک کنم که منشأ زیبایی درونم ھست، .دکن میگرایی جدا   را از برونوً که مسلما اآورد میکند، نتایجی را به بار 

  :گوید می که مولوی شود می ھمان .دیگر از امور بیرونی انتظار نخواھم داشت که به من زیبایی عطا کنند

ِکان قندم، نی ِن شتاِسِ   )معدن: کان(خورم  روید و من می  من میِھم زکرم                   ِ

جوشد و ھم من مصرف کنندۀ آن  ھم زیبایی از درون من می. یستان شکر ھستمِد ھستم، خودم ن من خودم معدن قنگوید می

امور بیرونی . شود میرک کند و متوجه شود، دیگر گدای امور بیرونی نً اگر انسان واقعا این را د. درون من ھست، زیبایی.ھستم

" ھنر"، از جمله چیزی که در اجتماع به نام ری از امور دیگر اشخاص باشد و ھم بسیاتواند میست، ھم ھا اینتر از  بسیار وسیع

  .جریان دارد

***  

  :و اما ادامۀ ابیات داستان

  )لرزش(ِد از لطف آب، آن اضطراب َنُکه ک    باشد اندر آب                ِآن خیال باغ

   استِآب و گل آن بر این ِ لطفِعکس ھا اندر دل است             ھا و میوه باغ
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ِ، مسلما خود باغ نیستند، بلکه تصویرھای آن باغ شود میھای برونی، از آن باغ و سبزه در آب منعکس   تصویرھایی که از زیباییآن ً

منشأ زیبایی در درون انسان است، اگر ما . کنند میحرکت  ،افتند و با آن لرزش که بر اثر زاللی آب بر روی آب میو سبزه ھستند 

 من باید باشم که .تا من نباشم، زیبایی معنا ندارد. ، به خاطر وجود خود ماستبینیم می زیبایی را ،لُر یک گًدر امور بیرونی مثال د

ای نباشد،  ، تا شنوندهای معنا ندارد ای نباشد، درک شونده تا درک کننده. کنمم شکل بگیرد و آن را احساس آن زیبایی در درون

  .شود می شنیده نً معنا ندارد و اصالشود میآنچه که شنیده 

ُگر نبودی عکس آن سرو سرور  ِ َ ُسر و سرور(ِ   )سرا و خانۀ فریب( رورُالغُپس نخواندی ایزدش دار     )ِ

َر گمانی کاین بود جَب   مده                      جمله مغروران بر این عکس آ َ   دهَک تَنُ

  )ه، شوخیھود یاوه و بیحرف ھرزه و: الغ( ھا کنند آن الغ بر خیالی می     ھا                                 ِگریزند از اصول باغ می

 غرور به طور کلی یعنی .بخواند) سرای فریب(رور ُالغُھای درونی نبود، اینطور نبود که خداوند آن را دار اگر انعکاس آن شادمانی

خودش را چیز دیگری . ودش را نتوانسته ببیندی واقعیت خ یعن.گویند می" خورده فریب"ًاصطالحا به کسی که مغرور است . فریب

 ھمین ِ کسانی که مغرور ھستند، فریبگوید میدر اینجا . فریب خورده است مغرور شده یعنی گویند مین اساس پنداشته و بر ای

یعنی اینکه از آن " ھا غباِگریزند از اصول  می. "ده ھستندَک تَنَجو  که امور بیرونی منشأ زیبایی اند کردهاند و گمان  قضیه را خورده

 اند کردهشان را بر خیالی بنا  یزند و متوجه آن نیستند، و زندگیگر ِن زیبایی درونی و از آن ریشه میی حقیقی، از آن دل، از آھا باغ

  .  که زیبایی را باید از بیرون گرفتکنند میو گمان 

ُای خنک آن را که پیش از مرگ، مرد        ُ َو از اصل این رزیعنی ا             ُ   درخت انگور، منظور از رز، باغ و سبزۀ: رز(ُ بوی برد ،ِ

  )درون جان است یا به طور کلی زیبایی برونی                                                                                                                     

 . ای خوش به حال کسی که قبل از مرگ، بمیردگوید می و رود می) مرگ در عرفان( "مرگ" ، مولوی به سراغ بحثاین بیتدر 

اصل، از باغ و  ِاو کسی ھست که از باغ مرگِ قبل از مرگ را تجربه کند، است که اگر کسی قبل از مرگ بمیرد ومنظورش این 

  .مند شود  از اصل و جوھر این زیبایی بھرهتواند میآن فرد است که . برد  درونی بھره میِ زیبایی از اینان وسبزۀ درون ج

َموتوا قبل أن ت": گوید میدر یکی از احادیث ) ص(حال ببینیم مرگِ پیش از مرگ چیست؟ پیامبر  َ میرید، قبل از آنکه ب" یعنی ،"موتواَ

 یک ،"بمیرید بمیرید"غزل  .اند ی بسیار عمیقی از آن بیرون کشیدهاند و معن مایه قرار داده  این را بسیار دست صوفیه ."بمیرید

 .ھایی جریان مردن و مرگ قبل از مرگ را به طور مفصل توضیح داده است  داستانِمثنوی در ضمنھم در مولوی . نمونه است

 و شود میصوفیه به طور کلی معتقد ھستند که اگر ھر انسانی بتواند این مرگ و مردن را تجربه کند، در حقیقت از نو زاده 

این مردن ھم در .  دوباره از آن حالت زیبای کودکی و آن حالت عشق برخوردار شودتواند میودکی که تازه به دنیا آمده، ھمچون ک

. ، مگر اینکه فرد ابتدا خصوصیات نفس را بشناسدشود می و مردن بر نفس ھم متحقق ن.حقیقت، مردن بر نفس است

، سیری ناپذیر است، از خصوصیات دیگرش وعده دادن انسان به  استآفرین مشکلمسائل خصوصیاتی مانند اینکه در ھمۀ 

اش رضایت داشته باشد، ھمیشه  ِو از زندگی و وضعیت کنونی روانی کند زندگی، حال که انسان در دھد میفرداست، اجازه ن

 خود به اتوریته و تقلید ِ خودباختگی و باختن.اید خوشبختی و رضایت را حاصل کنی در آینده باید چیزی شوی و در آینده بگوید می

ھای  را در داستاناست که مولوی آنھا  از دیگر خصوصیات نفس ، آیدنتیفای کردن و ھمگون کردن، نمایش و دروغ نیزاز دیگران

ترین   از اصلی. نفس را بشناسیم و بر آن بمیریمتوانیم می با آگاھی بر این خصوصیات، ما .کند میبیان َمختلف به اشکال گوناگون 

است، نه فقط سکوت بیرونی، بلکه سکوت درونی، سکوت فکر و آرام گرفتن ت سکوھای این مردن، تحقق  ھا و روش مشخصه

   .ذھن در سکوت

  :مل کنید که در مورد آن تأکنیم میرا مطرح در اینجا معمایی 

ه رنگ نشسته است، طوری که از ھا، کالغی سیا ه وسط این درخت و در الی این برگدرختی پر شاخ و برگ را در نظر بگیرید ک

ًمای سیاه نیز افتاده است که اتفاقا از بیرون َشُی این درخت یک مھا برگ در عین حال روی . معلوم نیست و از فاصلۀ دوربیرون

 مای سیاهَشُپرسد که آیا روی آن درخت، کالغ ھست؟ و آن م ند و یکی از دیگری میا دو نفر در فاصلۀ دوری نشسته. استمعلوم 

، "بله، کالغ روی درخت ھست"آیا فرد دوم که گفته است : حال، سوال این است. ، بله ھستگوید می فرد دوم .دھد میرا نشان 

  . روی این موضوع فکر کنید یا دروغ؟گوید میراست 

ضوع را درک کنیم این مواالت از این جھت است که ًاصوال طرح این سؤ، ارداالت وجود دیار باریکی در خصوص اینگونه سؤنکتۀ بس

  من از آنچه که تا به حال تجربهِھا و دانش آیا چیزی جدای از آموخته گویم می جھان یا دنیا ، به آننچیزی که م ،به عنوان مثالکه 

زی که ً مسلما چی.گویم می" جھان"یا " دنیا"ام  تصاویری که از دنیای بیرون گرفته من به مجموعه .ً؟ مسلما نیستھستام  کرده

ام  ام و یا چیزی که نخورده جایی که نرفته و ندیده.  باشدتواند میام، در داخل تصاویر ذھنی من نیست و ن را ندیده و تجربه نکردهآن 

! دانم که چه ھست ًدات به حساب آورم، چون اصال نمی جزء موجوتوانم میرا نام  ام و چیزی که ندیده و نشنیده نکردهو آن را مزه 

ام و راجع به  ام یا در موردش خوانده  چیزی ھست که من تجربه کرده، آنگویم  می"دنیا"یا " جھان "،االن به آنمن بنابراین آنچه که 

 گویم می و کنم می خودم اشاره ِای ھست که من اکنون دارم و دارم به آن تصویر ذھنی در ھر حال تصویر ذھنی. دانش دارمآن 

شنوید، تصویری از درخت در ذھن  ً مثال وقتی شما کلمۀ درخت را می. نیست دنیاِخودًا و این تصویر ذھنی، قطع". جھان"یا " دنیا"

ِ است؟ خود آن فیزیک و  درختِ ایجاد شده خود،ذھن آیا آن تصویر ذھنی که در. دگویی می" درخت" که به آن شود میشما ایجاد 

به اشخاص، . ینطور این را به ھمه چیز تعمیم دھیدھم. فقط تصویری ذھنی است که ما از درخت داریم. ًجسم است؟ مسلما خیر
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 فقط مجموعۀ! ن دنیاِ، فقط فکر ما ھست از ایکنیم می، ھر چیزی که ما اکنون از این دنیا فکر ...به امور، به مفاھیم، به اجسام و

 ،؟ یعنی آن چیزی که من به آن این سوال پاسخ دھید که آیا جھان وجود داردبهحال . ِاطالعات ما ھست از این دنیا، نه واقعیت آن

در گویم و  می" جھان "،چیزی که من به آن وجود نداشته باشد، آیا "سازندهتصویر"، اگر من نباشم، اگر این گویم می" جھان"

  ؟وجود دارداین تصویر  حقیقت

آیا فکر . کنم می را تجربه خورم و آن مزۀ ترشی  میترشمن لیموًمثال . کنیم میدر اینجا مطرح " مزه"سوال دیگری را در مورد 

، دھد میترش به ما دست ؟ یعنی آیا حسی که از خوردن لیموکنند می مزۀ ترشی را به طور یکسان درک ھا انساند ھمۀ کنی می

ترش  که شما از لیموای مزهآن دانید  ن سوال این است که شما از کجا میتر از ای زد ھمۀ ما یکسان است؟ سوالی عجیبدر ن

، برای فرد دیگری از خوردن بستنی این احساس دھد میترش به شما دست د و احساسی که از خوردن لیمونیک میاحساس 

ترش احساس  که فرد دیگری از خوردن لیموکنم می را احساس ای مزهخورم شاید آن  وقتی من بستنی می! ؟دھد میدست ن

 ھستند؟ یعنی آن حسی که من از خوردن بستنی دارم، چه توانید بیاورید که این دو با ھمدیگر متفاوت چه دلیلی می. کند می

  توانید دلیلی بیاورید؟  آیا می.ترش دارید که شما از خوردن لیموبسا ھمان حسی باشد

ً؟ مثال از کجا شوند می یکسان دیده ھا انسانھا در درون ھمۀ   ھمۀ رنگدانید که از کجا می: لی شبیه به ھمین سوالو سوا

ان کلمۀ قرمز را برایش به بینم، ولی ھم بیند؟ شاید من این رنگ را سبز می  ھمان رنگی است که دیگری می قرمز رنگدانید می

 مالکی تواند می آیا .برید  قرمز را برایش به کار مید و کلمۀگویی میبینید که به آن قرمز  برم و شما این رنگ را آن چیزی می کار می

  ز امور مختلف یکسان است؟ھای افراد ا وجود داشته باشد که تجربه

به تأمل در  انسان را به طور عجیبی .مل برانگیز استبسیار تأاز این جھت  داستان صوفی نیز. مل کنیدکمی بر روی این سواالت تأ

ًوال آیا واقعیت دارند یا ندارند؟ یا اینکه اص، کنیم میاز امور بیرونی درک احساسات ما و چیزھایی که دارد که آیا  این موضوع وا می

  ؟کنیم میپنداریم که داریم در واقعیت زندگی   و میکنیم میزندگی در دنیایی از خیال و تصویر داریم غیر از این است که ما 

  ...و اما

  1242دفتر پنجم، بیت 

 ِ، و جواب گفتن...ھای دراز ھا و وفاھای خود را و شب شمرد خدمت  خود بر میِداستان آن عاشق که با معشوق"

  ": او را،معشوق

  . است"مرگ"این داستان در خصوص بحث 

ُای خنک آن را که پیش از مرگ، مرد: "یعنی داستان صوفی، مولوی این بیت را آورده بود که در پایان داستان قبلی ُ    یعنی او از ُ

ُاصل این رز بوی برد ِ یعنی ای خوش به حال آن کسی که قبل از مرگ، مرد و از اصل".َ  یعنی از آن جوھر زیبایی و جوھر  این باغُ

 ِ معنی اما این مرگ به چه معنی است؟ آیا به.داند  مرگ مییو در گری، بھره بردن از اصل زیبایی رابنابراین مولو. دل، بھره برد

چنین خود مولوی در این باره . ًاین است که من از لحاظ جسمی بمیرم؟ یا اینکه معنای دیگری دارد؟ قطعا معنی دیگری دارد

  :گوید می

  مرگِ تبدیلی که در نوری روی                 ه در گوری روی    نه چنان مرگی ک

***  

  .باشد می" مرگ"ای بر بحث  دفتر پنجم به عنوان مقدمهاین داستان از 

ھا صحبت  و از آن کارشمرد بر می را که برای او کرده بود ییھا و کارھا  و داشت خدمته بودعاشقی به پیش معشوقش رفت

  ...ھا کشیدم ھا و سختی کردم، ناراحتیرا ، که برای تو این کار را کردم و آن کار کرد می

  )شھرت: نام( بر من از عشقت بسی ناکام رفت             مال رفت و زور رفت و نام رفت           

  یافتھیچ شامم با سر و سامان ن             نیافت        فته یا خندان ُھیچ صبحم خ

مال .  تو سر بر بالین بگذارمعشقبتوانم به  باشم، شبی نبود که  یا خندانھا کشیدم، صبحی نبود که من خوابیده خیلی ناراحتی

  ...خالصه اینکه.  بسیار ناکام شدمدر عشق توو زور و نام رفت و 

  َمردِش او به تفصیلش یکایک می            ده بود از تلخ و درد          آنچه او نوشی

ّبر درستی محب           د     ُنمو می) بلکه(َتی، بل ّنه از برای من   ھودُت صد شِ

بر  در واقعو ِ اینقدر در محبت خودم صادق بودم  که منگفت میخواست منتی بر سر معشوقش بگذارد، بلکه داشت  او نمی

  .آورد میِصداقت و درستی عشقش شاھد 

َعاقالن را یک اشارت بس بود        )ای بیت حاشیه (؟ِعاشقان را تشنگی ز آن کی رود                     ُ

   عاشقان با اشارتی رفع شود؟ ِتشنگیممکن است که چه زمانی اما . خردمندان را اشارتی کافی است
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ُگفت ز آن درد کھن    صد سخن می ُ ُدر شکایت که نگفتم یک سخن                 ِ ُ  

 عشق تومن این ھمه درد و سختی و ناراحتی در راه  .رد داشتم، ولی لب به شکایت باز نکردمخالصه که این ھمه د: گفت می

   . تو ما را به وصل خودت راه ندادی.م، اما ھنوز به وصل تو نایل نشدمکشید

  : عشق چیستِ رازگوید به ما بخواھد میسخن مولوی است که  در حقیقت ،دھد میاما جوابی که معشوق به این عاشق 

  گشا پھن و اندر یاب نیکُگوش ب           کردی، و لیک  این ھمه : ت معشوقگف

َاصل عشق است و وِ کآنچه اصل   )عشق، محبت: الَو(ھاست   فرع،چه کردی  آن نکردی، این           الست ِ

ای   تا نکتهب باز کنات را خو ھا کشیدی، اما گوش  ھمه کار را کردی و این ھمه سختیدرست است، تو این: معشوق به او گفت

  . و در حاشیه است،ای، ھمه فرع  کارھایی که تو کردهرا نکردی، و اینِاصل عشق و محبت است ِ که اصلکاری آن تو . به تو بگویم

  ُاصلش مردن است و نیستی است: گفت        ؟ چیستْبگو کآن اصل: گفتش آن عاشق

  یا دهن بازْ جانِیار) اگر(ر َھین بمیر ا    ای                   ُ نمردی، زنده،ردیَاین ھمه ک

ِ اگر تو واقعا یار.ِاصل عشق است را به جا نیاوردی و ھنوز زنده ھستیِ  آنچه اصل.ردیُکردی، ولی نماین ھمه 
 عاشق ھستی، ً

  .باید بمیری

َھمچو گل درباخت سر،                  م شد دراز و جان بداد   َھم در آن د   خندان و شادُ

 که یعنی عاشق باید برود و برداشتی از این داستان کندچنین ن است کسی که از بحث سمبلیسم آگاھی نداشته باشد، ممک

معنایی را   سمبلیکِھا سمبلیک ھستند و مولوی در قالب داستان دانیم این داستان طور که میعشوقش بمیرد؟ اما ھمانپیش م

  . به صورت و ظاھر داستان بپردازیم، نهرساند که ما باید به آن معنا می

  ای است  معنی اندر وی مثال دانه         ای است         ای برادر قصه چون پیمانه

  ننگرد پیمانه را گر گشت نقل      عقل                          ِدانۀ معنی بگیرد مرد

***  

 . به معنای زنده بودن ذھن است ــ"ای  نمردی، زندهردی،َاین ھمه ک" که گوید میکه مولوی در ابیات قبلی ــ " زنده بودن"اما 

 !است، یعنی جستجوگر بودن ذھن برای معنویت) فکر بعد از فکر آمدن(اندیشی  ًن دائما در حال فکر کردن و مثبت ذھیعنی اینکه

کر کردن به سعادت  با فخواھم میو رضایت درونی برسم، یعنی به خوشبختی تا ًمن دائما فکر کنم که در آینده چه کنم وقتی 

 ذھن و عدم سکوت، زنبورھای فکر را در ِ و فکر بعد از فکر آوردن و نخوابیدن کردن یعنی ھمین مثبت فکر"ده بودنزن" این .برسم

 فرد شود میکه باعث سکوت تحقق   فکر وِ، یعنی نبود مخالف این است،"ردنُم ".ًذھن دائما در حال پرواز و مشغول نگه داشتن

  .ِل عشق که ھمین مردن است، برسداصِ به اصل

  : کهگوید میاز زبان مولوی 

ِ      نیست ره در بارگاه کبریا           ھیچ کس را، تا نگردد او  فنا                  ِ َ  

، من زندگی و زنده بودن ".من"و " خود"ھای دیگر ھم یاد شده، مانند نیستی، فنا و فقر در عرفان، یعنی نبودن  از مردن به شکل

چنین و چنانم، ر ذھن نباشد و من فکر نکنم که یعنی اگ. ً، یا ھمان نفس اصوال بستگی به تحرک و فعالیت ذھن داردSelfخود، 

ِمن با فکرم دارم به خودم ھستی ذھنی .  بلکه عدم ھستممًھیچ ھستم و حتی اصال ھیچ ھم نیستمن نیستم،  آنگاه
، اگر ...رو یا با آبرو ھستم وآب تم، یا من حقیرم و بدبختم، من بی خوشبخ ھستم،ّبخشم که من چنینم و چنانم، من متشخص یم

ًمتوجه باشید که این فکرھا دائما دارد به . ی وجود نخواھد داشت"من"اندیشه نکنم، فکر نکنم که من چنین و چنانم، آن وقت 

ودن این نفس سراسر رنج و بدبختی و گرفتگی و  متوجه شوید که ب.ردُ باید بر این نفس م.بخشد شما زندگی می" ِمن"نفس و 

  .ھمگی در یک معنا قرار دارند و مترادف ھستند ،بنابراین فنا، نیستی، عدم و مرگ و مردن. قالب و اسارت روح و روان است

َاصل عشق است و وِ این داستان این است که آنچه اصلجان و مایۀ پس،   اصلش مردن و مرگ است و آن. مرگ ھستالست، ِ

، حالتی است کند می حالتی که انسان در سکوت درونی درک آنو نبودن فنا، عدم، ھیچ، درک عدم و . مرگ، ھمان نیستی است

مولوی بارھا و بارھا . ، مردن بر خصوصیات نفس"خود"آن حالت، مردن است، مردن بر نفس و . گویند میکه به آن عدم و نیستی 

   مرگ صحبت کرده است؛یاتش در موردھم در مثنوی و ھم در غزل

ُشکرانه دادی عشق را از ت ْ           ھلھا ھا و مال حفهُ   ) کن رھا:ھل(کرانه شو ُکرانه شو شُ مال را، خود را بده، شِ

ِاصل عشق است ِ کنی تا آن چیزی را که اصل را باید قربانی نفس و "خود" .ا جلوی عشق قربانی کنیعنی خودت را بده، خودت ر
َھمچو گل د"  که سرش را گذاشت وعاشقیثل ھمین م ــ الستَو و   .درک کنی  ــ"رباخت سر خندان و شادُ

  :گوید میغزلی بسیار زیبا از مولوی در رابطه با ھمین موضوع که 



6 
 

ِ فربه می،خویش   َشدُک ِقصاب عاشقان، بس خوب و زیبا میکان               ِان عید                        ِنماییم از پی قرب َ

َکشد         آنکه ما را میِ خویشیم و یارِدشمن ِق دریاییم و ما را موج دریا میغر                              ُ َکشد ِ ُ  

َکشد  عشق و سودا میِ عاشقان عشق را ھم                  رھی بر عاشقان              نیست عزرائیل را دست و  ُ  

ِ کآن مل   دھیم       او جان میِیدر پاچنان شیرین و خوش ) از آن رو(ز آن  َکشد ک ما را به شھد و شیر و حلوا میَ ُ  

ِبنه                          ِھمچو اسماعیل، گردن پیش خنجر خوش  َدر مدزد از وی گلو، گ     ِ ُ َکشد تا می ر میَ َکشد َ ُ  

  . و نیستی، درک عدم و فنان مردِیعنی درک خود پیش معشوق، ِ و کشته کردن خودِاسطورۀ قربانی کردن

  و اما غزلی از حافظ در این رابطه؛

ِعارف از خندۀ می در طمع         تاد                  تو چو بر آینۀ جام افِ رویِعکس    خام افتادِ

ِای کرد رخت روز جلوه َ   ، در آیینۀ اوھام افتاد نقشاین ھمه                      نقاب    ِزیرل ََزا ُ

...  

  رسد به این بیت،  اینکه میتا

   سرانجام افتادْنیک ،ُکآن که شد کشتۀ او           باید رفت        نان ُکْ  غمش رقصِ شمشیرِزیر

دن را به معنای عرفانی به کار باید دقت کنید که کشته شدن و مر".  سرانجام افتادْنیک"کسی که کشته شد، او کسی است که 

چه که آن. ان داریم و از آن ملول ھستیم، این غمی نیست که من و توی انسکنند مین از آن صحبت غمی ھم که در عرفا. برند می

 از این غم ،در این غزل از مولوی! ِ، این غم، دفع غم استً، اصال چیز دیگری استشود می از آن صحبت "غم"در عرفان با عنوان 

  :سخن به میان آمده است

َشاق را ھمچو شکر میُای که تو ع َجان مرا خوش بکش، این نفس ا             ُکشی  ِ َ َ ُ ُ   ُکشی ر میِ

ِ خاصیت دست توست  ِکشتن شیرین و خوش،   ُکشی  تو به نظر می،زآنکه نظرخواه را      ِ

َ وقت سح،زآنکه مرا بیشتر          ر                ِستمر، منتظرم منتظُری مَھر سح   ُکشی ر میِ

ِجور تو ما را چو قند، راه   ؟ُکشی ِ بر سر در می،نی که مرا عاقبت    ند                     َبَ مدد در مِ

ِای دم تو بی شکم،  ِای غم تو دفع غمَ   ُکشی  میرَرَای که تو ما را به دام، ھمچو ش                      ِ

  . متفاوت است از آن چیزی که ما گرفتارش ھستیمشود میخالصه اینکه غمی که در عرفان مطرح 

 .و این مرگ را تجربه کنیمۀ ما بتوانیم خویش را قربان با این امید که ھم

  پذیرید روح ھمه ردید،ُم چو عشق این در                       بمیرید    عشق این در ،بمیرید ،بمیرید

  یریدبگ ماواتَس برآیید خاک این   کز                         رسیدَتَم مرگ زین و ،بمیرید ،بمیرید

ْنف زین و ،بمیرید ،بمیرید   اسیرید ھمچو شما و ستَبند چو ْفسَن  این   که                       ُببرید       سَ

  امیرید و شاه ھمه بشکستید، زندان چو                         زندان     حفرۀ ِپی بگیرید تیشه یکی

ِشه ِپیش به ،بمیرید ،بمیرید ِبر                             زیبا    َ   ھیریدَش و شاه ھمه ،ُمردید چو شاه َ

  نیریدُم ِدرَب ھمه ،برآیید ابر زین چو                       برآیید            ابر زین و ،بمیرید ،بمیرید

ِدم خموشی ،خموشید ،خموشید   نفیرید خاموش ز کهاین ست ازندگی از ھم       رگست        م َ

  :جعفر مصفالیف دمحمتأ" ا پیر بلخب"در کتاب ) صوفی که سر بر زانو مراقب بود( تفسیر این داستان

 خارج، از اھمیت چندانی َِم وجود یا عدم وجود زیبایی در عالدھد میشناسی اشارتی دارد که نشان  مولوی در زمینۀ ھنر و زیبایی

 زیبایی و زیبابینی باید به صورت یک حالت . زیبا باشد،رگانیسم از درونُآنچه اھمیت اساسی دارد این است که ا. برخوردار نیست

ج کن بر گلستان ُّرَ گلستان سر بر زانوی مراقبت داشت، یارانش گفتند سر بر آور تفِ صوفی در میانگوید می. و کیفیت درونی باشد

ھا   و سبزهھا باغ / آثار است و بسِآن برون، آثارس   َوالھوُب گفت آثارش دل است ای : "دھد میو ریاحین و مرغان، و صوفی پاسخ 

ِ آن خیال باغ باشد اندر آب   که کند از لطف آب، آن اضطراب/ روانِ چو در آب، عکسشبر برونِدر عین جان    ھا اندر   و میوهھا باغ/ ِ

 بیان وضع و حال  قافیه نیاورده، به نظرم برایِس را به ضرورتَوالھوُ کلمۀ ب".ِ آن بر این آب و گل استِ لطفِدل است   عکس

کلمۀ بسیار پر بار و .  آوردهھا شده ثمر گشته و وابسته به برونی اش خشک و بی  روانیِانسانی که از ریشه بریده و ھستی

ِ، او فقط در رابطه با پوسته، قشر و تصویر زندگی است و با این تصویرھا ھی از جوھر و معناستُچنین انسانی ت. جامعی است
ِ چه ماھیتی دارد؟ آن فقط یک عکس است، یک تصویرًبیرون است و فرضا زیباست، از نظر من چیست؟  آنچه در .خوش است
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 ِعین ْخود، حالتی که منشأ آن شور و عشق است. ای که درون من است در نظم و عدل است جان است، ولی حالت درونی بی

 درونی را از ِ اگر من شور و عشق و شادمانی.برون بنابراین آنچه مھم است درون است نه . زیبایی استِزیبایی است، جوھر

 توانم می  برونیِاز زیباییادراکی ِدست داده باشم و در واقع کور باطن باشم، اگر از درون پژمرده و ملول و ناشاد باشم، چه 

  داشته باشم؟

  حتویُه نگردی مّبَبر یکی ح       وی              َبی ز استعداد در کانی ر

َاندر آید اخشمی در گلستان  ّکی شود مغزش ز ریحان خر                    َ   )کند میکسی که بو را حس ن: مَخشَا( ؟میِ

ِترین بعد نھا را ندارد چه فایده دارد؟ مھمع از آُمتَ معطر ھست، ولی برای او که ظرفیت و استعداد تِگلستان و ریحان و بوی ِ کار ُ

ِیک پریه انسان یک غنای درونی، ھا ب مولوی این است که در تمام زمینه ِ آگاھی درونی مثل چشمۀ زالل گوید می . بدھد درونیُ
 حالت عشق، چنین است  چنین است.روح است ، تصویری و بیریشه ، بروندانش، یک پدیدۀ عاریتییالی است، حال آنکه َس

وقتی . ریشه است درون  ھمه چیزوانی،  روانی، چنین است حالت مسرت و شادمِحالت زیبایی، چنین است استحکام و توانایی

ت از درون دان ّ لذِراه: "گوید می جای دیگر .ای برایت ندارند ندان نقش و جلوه چ ھا  برونیشکوه عشق، درون تو را غنی و زیبا کرد،

  .کند میھای مختلف بارھا تکرار   داشته باش و این معنا را به شکل، حالت زیبایی را درون خود"نه از برون

****  
  :پیام داستان

خیلی از اموری که ما .  است"شناسی زیبایی" و " درونیِتحقق سکوت" و "مردن بر خود"داستان این دو ــ پیام و موضوع اصلی 

اصل و منشأ زیبایی، انسان . بخشیم  بیرونی معنا میِاین ما ھستیم که به امور! ًپنداریم در بیرون ھست، عمال در بیرون نیست می

ِآن جوھر و ذات انسانیت انسان است. ان استِو دل انس ت، دیگر گدای کسب ًاگر من واقعا درک کنم که منشأ زیبایی درونم ھس. ِ

 به امور ،اش بریده است  ھویت که از ریشه و آن جوھر ذاتی نفس وِ گرفتارِانسان .شوم میاز امور بیرونی نرضایت و زیبایی 

 در بیرون جستجو خواھد میزیبایی را . ، معنا و حقیقت و رضایت در امور بیرونی استپندارد که زیبایی پردازد و می بیرونی می

 انسانی که واقعیت خودش را . مرتبط با ھمین موضوع باشدتواند می دنیا ھم به ھمین معنا ِرور یا سرای فریب بودنُالغُ دار.کند

خورده، در  انسان مغرور و فریب. رور شده استصطالح مغنتوانسته ببیند، فریب خورده و خودش را چیز دیگری پنداشته یا به ا

 از ،این انسان که شاید من و تو ھم باشیم.  که امور بیرونی منشأ زیبایی ھستندکند میو گمان فریب ھمین قضیه را خورده واقع 

 زیبایی را باید از برد میگمان  . استکرده متوجه نیست که زندگی را بر خیالی بنا گریزد و  می درونیِزیباییاز و حقیقی ی ھا باغ

 .بیرون گرفت

 زیبایی، معنا و حقیقت و عشق در درون یعنی منشأ ،ھست" ِھا در عین جان  و سبزهھا باغ"که ) به ھوش باش (!ُــ پس ھش دار

و فریب و غرور و  که منشأ بر این خود و نفس.  را تجربه کن"مرگ قبل از مرگ"برای بھره بردن از این زیبایی . من و توست

ناپذیر  ھایی چون سیری خصیصه مگر با شناخت خصوصیات نفس، شود میآگاه باش که این مردن متحقق ن. ، بمیر استخبری بی

، خودباختگی و تقلید از دیگران، ھمگون  کنونیِروانی بودن نفس، وعده دادن انسان به فردا و فرداھا و عدم رضایت از وضعیت

َاینکه دائما انسان بخواھد و  ذھن برای معنویت گر بودن جستجو،یا به اصطالح" ده بودن ذھنزن"ر ھمینطو. کردن و نمایش و دروغ

 سراسر رنج و بدبختیپس باید بر این نفس و من که .  از موانع رھایی است برسدبا فکر کردن و فکر بعد از فکر آوردن به سعادت

نه فقط سکوت بیرونی، بلکه سکوت درونی، سکوت فکر . ت استاین مردن، تحقق سکوھای  ترین مشخصه از اصلی .ُمرداست، 

  .و آرام گرفتن ذھن در سکوت

***  

 ــ منشأ زیبایی ــ مشاھده کننده ــ مشاھده شوندهآثار حقیقت ــ دل ــ معنا ــ شناسی ــ  یزیبای ــ )مراقبه(مراقب  :موضوعات

ُامور بیرونی ــ دارالغروھای برونی ــ  زیباییزیبایی ــ  عشق ــ عاقالن ــ ِاصل ِ گ ــ سکوت ــ تصویر ذھنی ــ اصلر ــ مرگِ قبل از مرُ

  .ذھن ــ غماندیشی ــ فنا ــ  عاشقان ــ مثبت

***  

http://www.panevis.net/molana/masnawi10.htm            10 جلسۀ(لینک جلسۀ مربوطه(  

http://www.panevis.net/molana/masnawi.htm  لینک جلسات شرح مثنوی معنوی             

***  

  )، نشر قطرهمختاری سیامک و خرمشاھی بھاءالدین تدوین "مثنوی و قرآن" کتاب از فتهربرگ(: ھای قرآنی مرتبط با ابیات این داستان آیه

ُست انظروا ِامر حق بشنو که گفته ِ     سوی این آثار رحمت آر، رو                     ُ ِ  

ْفانظر"اقتباس از آیۀ  ُ ٰإلى َ َ ِآثار ِ ِرحمت َ َ ِاللـه َْ َكیف َّ ْ ِيحیي َ ْ َاألرض ُ ْ َ َبعد ْ ْ َموتھا َ َِ َّإن  ْۚ
َذلك ِ ِ ِلمحیي َٰ ْ ُ ٰالموتى َ َ ْ َ َھو َو ۖ ْ ٰعلى ُ َ ّكل َ ِ ٍشيء ُ ْ ٌقدير َ ِ  پس(، "َ

 مردگان است و او بر ھر کاری بخش زندگی آری ھمو دارد، می زنده پژمردنش از پس را زمین چگونه که بنگر الھی رحمت آثار به

  .)50 روم،(، .)تواناست

**  

  

http://www.panevis.net/molana/masnawi10.htm
http://www.panevis.net/molana/masnawi.htm
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ُگر نبودی عکس آن سرو سرور  ِ َ ُسر و سرور(ِ ُپس نخواندی ایزدش دارالغرور         )ِ ُ  

ُالحیاة َما َو "...رآنی اشاره به عبارت ق َ َ َالدنیا ْ ْ َّإال ُّ ُمتاع ِ َ ِالغرور َ ُ ُ نیز آل عمران، . )20حدید، (، .)نیست فریب مایۀ جز دنیا زندگانی و (...، "ْ

185.  

  

 

 :برداری و تنظیم از خالصه
notehaftom@gmail.com 

  :براي شنیدن فایلهاي صوتی این جلسه، به آدرس زیر مراجعه کنید

com.persiangig.Masnawi 

  

   

http://masnawi.persiangig.com/

